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Zapytanie ofertowe 
 

,,Zakup wiaty rekreacyjnej z wyposażeniem  

oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej”  
 

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

 

Gmina Sadowne  

ul. Kościuszki 3 

07-140 Sadowne 

Telefon:  (25) 675 34 61, fax: (25) 675 33 08 

Strona: www.bip.sadowne.pl 

E-mail: inwestycje@sadowne.pl  

 

 

II. Tryb  

 

Postępowanie prowadzone w trybie zaproszenia do składania ofert z wyłączeniem przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r.  

poz. 1579, z późn. zm.), na podstawie art. 4 pkt 8 tejże ustawy. 

 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wiaty rekreacyjnej z wyposażeniem oraz 

zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sojkówek (gmina 

Sadowne), dz. ew. nr 101/3. 

2. W zakres zamówienia wchodzą następujące prace: 

- dostawa i montaż drewnianej wiaty rekreacyjnej o wymiarach 3 x 6 m z dachem 

dwuspadowym pokrytym gontem bitumicznym KARPIÓWKA, trzy ściany 

zabudowane na wysokość 1 m –  wzór zabudowy:  
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- dostawa 2 stołów drewnianych o szerokości 1 m i długości 2 m, 

- dostawa 4 ławek drewnianych bez oparcia o długości 2 m, 

- dostawa grilla ogrodowego z  nierdzewnym rusztem o wymiarach ok. 71 x 35 cm  

z uchylną pokrywą umożliwiająca dostęp do paleniska, wyjmowany popielnik  

z regulacją ciągu, dwa koła z tworzywa sztucznego zwiększające mobilność grilla 

                           Zdjęcie poglądowe:        

- utwardzenie terenu pod wiatą (ok. 4 x 7 m) z kostki brukowej grafitowej 10 x 20 cm, 

obrzeża pomarańczowe, 

- nasadzenia krzewów ozdobnych – 5 szt. Tuja Szmaragd 50 cm. 

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami 

prawa. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, zgodność  

z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia  

oraz z zasadami sztuki budowlanej i normami przy zachowaniu przepisów BHP,  

przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót dla najbliższego 

otoczenia. 

 

 

IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 01.10.2018 r. 

 

 

V. Opis sposobu przygotowana oferty 

 

1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza 

ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.  

2. Do formularza ofertowego należy dołączyć wypełniony kosztorys ofertowy oraz 

projekty proponowanych elementów przedmiotu zamówienia. 

3. Oferta i wszystkie załączniki powinny być sporządzone w języku polskim i napisane 

pismem maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, 

nieścieralnym.  
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VI. Miejsce oraz termin składania ofert 

 

1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie, należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd 

Gminy Sadowne ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne, pokój nr 18, nie później niż do dnia 

08.08.2018 r. do godz. 10
00

. 

2. Na kopercie z ofertą należy umieścić zapis: „Zapytanie ofertowe – Zakup wiaty 

rekreacyjnej…”. 

3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone po upływie terminu do składania ofert.  

4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia. 

 

 

VII. Kryteria wyboru oferty 

 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert zakwalifikowanych jako 

nieodrzucone, zawierająca najkorzystniejszą cenę.  

2. Ocena punktowa w kryterium „Cena” dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej 

brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie.  

  

 

VIII. Opis wymagań stawianych wykonawcy 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, 

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 

IX. Dodatkowe informacje 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

2. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała 

wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki 

stawiane przez Zamawiającego (m.in. dostawę, transport, montaż, nasadzenia). 

3. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 

    Katarzyna Wiechowska              tel. 25 675 34 61             e-mail: inwestycje@sadowne.pl 


